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Možná si tedy říkáš, co se Ti to dostalo do rukou. Jsme tým mladých zapálených
studentů, kteří se rozhodli, že budou dělat život na naší fakultě zase o něco živější.
Chtěli jsme dát dohromady zajímavé informace z dění okolo nás, na fakultě, ale také
jsme chtěli, aby ses něco nového dozvěděl, naučil, aby ses pobavili... prostě a
jednoduše, aby člověk nemusel číst pouze zmiňovaná skripta a učebnice, ale i něco na
odreagování.
 
Na dalších stránkách se dočteš hodně zajímavých informací. Třeba v rozhovoru s pro-
děkankou pro internacionalizaci, doc. Rašticovou, zjistíš, co ti klidně můžou v Číně dát 
k jídlu za delikatesu. Také tě naučíme správně oslovovat akademiky pomocí titulů,
případně jak si zařídit poplatek za odpady v Brně. Z Ústavu ekonomie nám Radek
Náplava přidal zajímavý článek o "job polarization", nebo si můžeš prohlédnout některé
laboratoře, které na fakultě máme. Pokud máš rád čísla, určitě tě zaujmou nějaké
statistiky ze zákulisí naší fakulty. A co by to bylo za vydání PEF Times, abychom ti nedali
možnost vyhrát nějaké propagační předměty fakulty!
 
Tak na co čekáš? Zaujmi pohodlnou polohu, pokud můžeš, tak si vylož nohy, a pusť se
do čtení.
 

Tvá redakce PEF Times

Od začátku semestru uběhlo už několik týdnů. Člověk začíná cítit studijní povinnosti a už
se psychicky připravuje další výzvy, které ho čekají. Občas ale není špatné si od učení
odpočinout a vzít do ruky něco jiného na čtení, než jsou učebnice a skripta.
 



Dobrý den. Na fakultě existuje hodně
lidí, kteří o Vás, a tedy ani o Vaší práci,

neví. Mohla byste se proto, prosím,

našim čtenářům krátce představit?

DO SVĚTA S DOC. RAŠTICOVOU,

A NEJEN NA ŽELVÍ POLÉVKU
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Jmenuji se Martina Rašticová. Na
Masarykově univerzitě jsem vystudovala
jednooborovou psychologii, v roce 2004
jsem na stejné univerzitě dokončila
doktorská studia v oboru sociální a mana-
žerské psychologie. Poté jsem v letech
2004 až 2007 žila s manželem a dětmi ve
Washingtonu, D.C., kde jsem v roce 2006
získala Associate Research Scholarship
na George Washington University, který
mi umožňoval účastnit se přednášek,
odborných diskusí a získala jsem přístup
do rozsáhlé vědecké knihovny. Na kon-
ferenci v Ann Arbor jsem také pre-
zentovala svoji dizertaci, díky čemuž jsem
navázala kontakty s odborníky z ame-
rických univerzit, které trvají dodnes. S
profesorem Ramem Mahalingamem z Mi-
chigan University jsme realizovali projekt
společné výuky formou videokonference
pro studenty z Brna a z Michiganu.
 
V roce 2007 jsme se vrátili zpět do
Česka, nastoupila jsem do výzkumného
týmu na Fakultě sociálních studií MUNI.
Poté jsem přešla na Fakultu podni-
katelskou VUT na pozici vedoucí Ústavu
managementu. Zde jsem se také v roce
2012 habilitovala (pozn. red. – získala titul
doc.). Od roku 2015 působím na Pro-
vozně ekonomické fakultě na pozici
vedoucí Ústavu práva a humanitních věd.

 

A jak se to stalo, že jste skončila

zrovna na naší fakultě?
 
Fakulta má velmi dobrou pověst. V době,
kdy jsem nastupovala, PEFka byla na
prvních místech mezi ekonomickými fa-
kultami na Moravě i v celé České repub-
lice. Ucházet se o pozici vedoucí Ústavu
práva a humanitních věd na PEF
MENDELU byla pro mě velmi prestižní
záležitost. Navíc jsem s některými kolegy
už tehdy spolupracovala. Změna je život,
a pokud na sobě nebudeme všichni bez
ohledu na věk a pozice neustále pra-
covat, tak technologické změny, které se
na nás řítí ze všech stran, nás zcela
nekompromisně převálcují. Kdo chvíli
stál, již stojí opodál…
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Na zahraničních univerzitách také před-
stavuji pět výzkumných týmů naší fakulty:
Bioekonomické modelování, statistika,
ekonometrie, biometrika, analýza rizik;
Socioeconomic think-tank; Support of
decision making process based on spatial
data analysis; MENDEL FINHUB; Taxa-
tion, Harmonization, Fiscal Coordination,
Environment Taxation.

 
Agenda internacionalizace na naší fakultě
je pestrá a určitě nelituji toho, že jsem se
do ní zapojila. Umožnilo mi to navázat
spolupráci se zajímavými a renomova-
nými univerzitami v zahraničí, potkávám
ale také talentované, motivované a vlas-
tně i odvážné studentky a studenty naší
fakulty, kteří chtějí vycestovat na studijní
nebo pracovní pobyt a mám radost, že jim
můžeme pomoci získat takovou unikátní
zkušenost.

Pro studenty toto oddělení zařizuje velké
množství aktivit, ať už se jedná o studijní
pobyty ERASMUS+ v rámci EU a přidru-
žených zemí. Také spolupracujeme s
mnoha univerzitami v zahraničí mimo EU
(USA, Čína, Indie, Austrálie, Izrael, Jor-
dánsko, Thajsko, Chile, Bolívie, Albánie,
Ázerbájdžán, Rusko, Ukrajina a další),
kam se dá také vyjíždět. Staráme se také
o přijíždějící studenty, každý semestr u
nás studuje přibližně 110 „erasmáků“ a
dalších několik desítek studentů z 31
zemí, kteří řádně studují v nabízených
anglických oborech.
 

 
Od nás každý semestr vyjede zhruba 50
až 60 studentů na jedno až dva
semestrální pobyty na naše partnerské
univerzity, přála bych si nicméně, aby
studentů, kteří vycestují bylo více, protože
studenti, kteří pobyt absolvovali, považují
zahraniční zkušenost za jednu z
nejvýznamnějších v jejich životě. Volných
míst pro vyjíždějící studenty jsou zhruba
tři stovky.
 
Současné vedení se snaží nastavit
podmínky pro studenty tak, aby studijní,
popř. pracovní výjezdy pro ně byly co
nejzajímavější, nejpřínosnější a také, aby
je co nejméně omezovaly v jejich aktu-
álním studiu. Dokonce je možné některé
povinné předměty ze studijního plánu, po
domluvě s garantem předmětu, odstu-
dovat i na zahraničním výjezdu.
Studentům, kteří vycestují na jeden
semestr na studijní nebo pracovní pobyt
do zahraničí, je panem děkanem
prominuto přijímací řízení na navazující
magisterské studium.

 
Náplní práce proděkana pro internacio-
nalizaci je především navazování a rozvoj
spolupráce s partnery v zahraničí tak, aby
ze zahraniční spolupráce mohli čerpat jak
studenti, tak zaměstnanci fakulty.
 

Mimo to jste také na pozici proděkanky

pro internacionalizaci. Co je Vaší náplní
práce v této oblasti?

„Já to beru jako novou
kulturní zkušenost.“

A jak jsme na tom se studenty, kteří
vyjíždění do zahraničí? Jsou na výjezdy

nějaká volná místa?
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Když jsme ještě u té internaciona-

lizace, tak na naší fakultě probíhal

International Week. Jak byste celou

akci zhodnotila?
 
International Week probíhal v týdnu od
14. do 18. října. Letos se ho zúčastnilo 58
zahraničních odborníků. Zároveň na celé
fakultě probíhal "Week of Teaching in
English", takže téměř všechny přenášky
byly studentům nabízený v angličtině.
Chtěli jsme, aby si studenti vyzkoušeli,
jaké to je studovat v angličtině.
 
Reference, které jsme od studentů i za-
městnanců získali, byly velmi pozitivní. Ze
strany zahraničních odborníků máme
pouze pozitivní ohlasy. Měli zde připra-
vený bohatý program, kdy například vyjeli
na zámek Lednice a také viděli mnoho la-
boratoří, které v budově Q máme. Spou-
sta kolegů ze západních univerzit bylo
překvapených, jaké zde máme prostory a
vybavení.
 

 
Já to beru jako novou kulturní zkušenost,
rozhodně nedávám najevo zděšení nebo
odpor, abych se nedotkla hostitele, který
se velmi snažil nás důstojně pohostit.
 

To asi, hádáme, nebylo úplně pozitivní
překvapení.

 
V Číně nám na slavnostním obědě
předložili želví polévku, uprostřed plavala
uvařená rozčtvrcená želva i s krunýřem,
kterou jsme měli ochutnat krásně vyře-
závanýma dřevěnýma hůlkama…
 

Na všech těch výjezdech, na kterých

jste byla, co Vás nejvíce překvapilo?

Třeba nějaké zajímavé jídlo?

Možností je opravdu hodně, pokud by se
studenti chtěli dovědět více, mohou
navštívit naše webové stránky, nebo
přímo se osobně stavit na zahraničním
oddělení na děkanátu za paní Mgr. Irenou
Doubkovou nebo Ing. Katkou Mlejnkovou,
které vše rády vysvětlí. Nejbližší výběrové
řízení bude opět v lednu s výjezdem od
září 2020.
 

 
V září jsem se účastnila konference EAIE
(European Association of International
Education) v Helsinkách, letos se této
největší evropské konference zaměřené
na internacionalizaci ve vzdělávání
účastnilo 7000 účastníků z univerzit
napříč celým světem. Mezinárodní
vzdělávání a internacionalizace je jednou
z hlavních priorit Evropské unie a
v následujících letech bude nabývat na
významu.
 

Kam směřuje proces internacionali-

zace univerzit i na úrovni celé Evrop-

ské unie?

Také u nás na fakultě bereme
internacionalizaci velmi vážně, kromě
International weeku a podpory mobilit
studentů a akademických pracovníků 
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Nyní přijde naše klasická sekce. Dáme

Vám na výběr dvě možnosti a Vy si

vždy vyberete tu jednu, která na Vás

nejvíce sedí.
 
1) Sociologie nebo psychologie?      
     Psychologie.
2) Víno nebo martini? 
     Červené víno.
3) Hory nebo nížiny? 
     Beskydy.
 

Na závěr je něco, co byste popřála naší
univerzitě a fakultě? Něco, co byste

chtěla vzkázat studentům?
 
Univerzitě a fakultě přeji, aby se jim
nadále dařilo lákat a udržet talentované
studenty, vytvářet zajímavé obory a
navazovat kvalitní zahraniční spolupráci.
Studentům bych pak chtěla vzkázat, že
jsme rádi, že je tu máme. To, že máme
vysoké nároky, není proto, že bychom jim
chtěli ztrpčovat život. Leží nám na srdci,
aby se opravdu něco naučili a aby to, že
vystudovali Provozně ekonomickou
fakultu, v jejich profesním životě zářilo.
Nejlépe po celý život.

4) Párek v rohlíku nebo hamburger?       
     Cheeseburger z Burger Kingu.
5) Růže nebo oleandr? 
     Oleandr, ten tady neroste. V Číně byly  
     nádherné oleandry všude.
6) Čína nebo Indie? 
     Indie.
7) Ranní ptáče nebo noční sova? 
     Ranní ptáče.
8) Angličtina nebo španělština? 
     Oba jazyky jsou krásné, anglicky se        
     domluvím lépe, ale španělština je   
     libozvučnější.
 

 
Mám obrovské štěstí na rodinné zázemí.
S manželem jsme spolu skoro už 25 let 
a narodily se nám 4 děti. Naše nejmladší
dcera má 3 roky. Takže děti a rodina je
aktivita, která mi vyplňuje veškerý volný
čas. Je to fajn, protože děti vás doslova
nutí dodržovat work-life balance. Když je
venku hezky, obuji tenisky a jdu se
proběhnout kolem Svitavy.
 

S veškerou touto prací a agendou,

máte nějaký koníček, který Vás baví, 
a věnujete mu volný čas?

nabízíme studentům možnost získat
double degree, tedy vzdělání a diplom ze
dvou univerzit v průběhu standardního
studia. Na bakalářské úrovni nabízíme
double degree se Seinäjoki University of
Applied Sciences ve Finsku, na úrovni
magisterské pak s Deggendorf Institute of
Technology v Německu. Část studia
v rámci double degree probíhá na naší
fakultě, další část v zahraničí. Studenti
pro svůj pobyt v zahraničí mohou využívat
finanční podporu z projektu ERASMUS
plus. Výběrové řízení probíhá pouze
v lednu, v rámci 1. kola VŘ Erasmus+.
Velmi mě těší, že se nám po International
Weeku ozvalo pár studentů, kteří mají
zájem studovat některý z nabízených
double degree programů.
 



INFORMATIČKA MIRKA
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Přejeme dobrý den a chtěli bychom

Vám hned na prvním místě poděkovat

za umožnění tohoto rozhovoru! Mohla

byste se našim čtenářům krátce

představit?
 
Dobrý deň, moje meno je Miroslava
Masnicová, mám 24 rokov a pochádzam
z Pezinka, vinohradnického mesta pri
Bratislave. Študujem na PEFke odbor
Ekonomická informatika, momentálne
druhý semester nadväzujúceho štúdia.
Od strednej školy pracujem v jednej
známej slovenskej firme.
 
Je nějaká aktivita, kterou vyplňujete

volný čas, když zrovna nestudujete a

nepracujete?
 
Voľný čas trávim prevažne s priateľom a
naším psíkom. Relaxom je pre mňa dlhá
prechádzka v prírode, dobrý film a skvelé
jedlo.  Rada hrám tenis, lyžujem, venujem
sa záhradkárčeniu a okrem toho rada
pečiem koláče. Milujem stretnutia s pria-
teľmi pri dobrom pivku.
 
Na PEFce zastupujete studenty ekono-

mické informatiky. Proč jste se

rozhodla zrovna pro něj a co Vás na

něm baví nejvíce?

 
Na strednej škole som mala veľký
problém si vybrať budúci smer štúdia.
Chcela som si vybrať niečo, čo bude mať
vhodné uplatnenie do budúcna. Vedela
som, že informatika ako obor je dobrý
výber, ale predstava, že budem denne
sedieť za počítačom a písať kód ma veľmi
nelákala, tak som hľadala alternatívu. 

 
Pracovala som už na strednej škole a už
vtedy mi bolo jasné, že spojenie informa-
tiky a biznisu v každom smere má široké
uplatnenie. Ako náhle som našla v PEF
brožúrke popis, čo je obsahom odboru
ekonomická informatika, vedela som, že
je to presne to, čo som hľadala. Spojenie
informatiky a obchodu z pohľadu nie len
informatického, ale aj mana-gementu,
financií a procesov.
 
Dokázala byste srovnat, v čem je

informatika na PEFce jiná oproti eko-

nomickým oborům?
 
Ekonomika ako taká je pre mňa osobne
zaujímavý obor, ale z môjho pohľadu má
informatika spojená s ekonomikou širšie
uplatnenie.
 
Napadlo Vás už jako malou, že byste

studovala informatiku?
 
Nepovedala by som, že študovať infor-
matiku bol môj sen, ale som toho názoru,
že je možné sa naučiť všetko, ak sa chce. 
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Dozvěděli jsme se, že dlouhodobě
pracujete v jedné rychle rostoucí
firmě. Mohla byste nám firmu krátce

přiblížit a popsat Vaši roli v ní?
 
Ide o relatívne mladú slovenskú firmu,
ktorá funguje od roku 2011. Na začiatku
bola firma zameraná na predaj tričiek 
a postupom času rozširovala svoje
portfólio o ďalšie produkty ako šaty,
mikiny, ponož-ky, kozmetiku, vankúše,
kabelky a iné doplnky prevažne z textilu.
Dnes sa firma sústreduje prevažne na
predaj vlastných veselých ponožiek.
Každým rokom od založenia postupne
expandovala na ďalšie trhy a to Česko,
Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko a
Rumunsko. Momentálne firma zamest-
náva cez 50 zamestnancov. Moje
pôsobenie vo firme začalo ešte počas
strednej školy. Malo sa jednať o jedno-
rázovú brigádu, ktorej obsahom bolo
nahadzovanie tričiek a popisov na web.
Ako náhle som mala všetko hotové, web
sa pustil a keďže som dobre poznala
všetky produkty, naďalej som pomáhala s
objednávaním a následne s odosielaním
tovaru zákazníkom spolu so zákazníckym
servisom. Práce bolo stále viac a postu-
pom času som dostala na starosť vedenie
skladu. Popri škole som sa snažila teóriu
spojiť s praxou a venovala som sa skôr
procesom vo firme a viac analyticke
činnosti. Momentálne riadim nákupné 

Osobne by som si vedela predstaviť, že
by som sa venovala aj biológii, medicíne
alebo fyzike. Ako strednú školu som si
vybrala gymnázium, aby som získala viac
času rozhodnúť sa, čo budem v budú-
cnosti študovať. Nakoniec ma najviac
zaujala informatika a jej uplatnenie v or-
ganizácií.
 

oddelenie, ktoré má 4 ľudí. Moja práca
pozostáva prevažne z plánovnia, kontroly
plnenia plánu nákupov, riadenia členov
tímu, komunikácie s dodávatelmi, rôznym
analýzam zameraných na predaje a
produkty.
 

 

Pocítila jste nějak změnu pozice z řa-

dového zaměstnance na vedoucího

pracovníka? Například z hlediska vol-

ného času nebo pracovní náplně.

 
S lepšie platenou pracovnou pozíciou
prichádza aj väčša zodpovednosť. Okrem
toho sa musíte naučiť delegovať prácu,
dôverovať ľudom, kontrolovať ich a byť
pre nich lídrom.
 
Které znalosti a dovednosti ze studia

Vám byly v praxi nejvíce přínosné?
 
Osobne sa snažím všetky poznatky zo
štúdia aplikovať, aj keď nie úplne, snažím
sa vyťažiť to čo sa dá a následne to apli-
kovať. Asi si študenti často neuvedomujú,
že v škole riešime príklady, ktoré sa bež-
ne v praxi vyskytujú. Môžem s odstupom
času povedať, že každý předmět bol
prínosný. A najviac prínosný? Ak potre-
bujem dostať niečo z databáze, potom 
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Určite by som si zvolila 10 medveďov a
ak by som si mohla vybrať, boli by to
pandy.

Byla byste radši, kdybyste měla jako

domácí mazlíčky 10 medvědů o velik-

osti slepice, nebo 1 slepici o velikosti

medvěda?

 
Celý študijný plán mi príde dobre vyvá-
žený. Obsah väčšiny predmetov je
zameraný na prax, čo je tiež velké plus.
Osobne by som uvítala väčšie zameranie
na procesy a analyzovanie dát.
 

Který předmět podle Vás ve výuce

nejvíce chybí?

databázové systémy, ak vypočítavať
optimálnu trasu skladom, potom ekono-
micko-matematické metódy, pre vedenie
ľudí management.
 

„Malo sa jednať o jedno-
rázovú brigádu, ktorej

obsahom bolo
nahadzovanie tričiek

a popisov na web.“

Nyní přijde náhlá smrt. My dáme dvě
možnosti A vy si jednoduše vyberte tu,

která Vám nejvíce padne do oka.

1) Sprcha nebo vana?
 Vana.

2) Cibule nebo česnek?
 Cesnak.

3) Slunce nebo Měsíc?
 Mesiac.

4) Java nebo C++?
 C++.

5) Světle modrá nebo azurová?
 Azurová.

6) Matematika nebo management?
 Matematika.

7) Chodit celý den v pyžamu nebo 
 županu?
 V pyžame.

8) Loupat banán od stopky nebo od 
 konce?
 Od stopky.



KDO SE STARÁ O TVÉ STUDIUM?

 
Studijní referentky najdeš na studijním
oddělení a můžeš je zastihnout v jejich
úředních hodinách. Za nimi většinou
chodíš vyřídit potřebné papíry, odevzdávat
vyplněné žádosti nebo vyzvedávat
schválené objednávky z UISu. Studijní
referentky také řeší tebou podané e-
žádosti. Každý obor má svoji referentku.
Svoji referentku a úřední hodiny najdeš
v UIS (sekce Portál studenta – Kontaktní
oddělení).
 
Šablony pro papírové žádosti najdeš na
webových stránkách pef.mendelu.cz, lišta
Studuji, sekce Potřebuji vyřídit.
 

SENÁTOŘI PEF MENDELU
STUDIJNÍ REFERENTKY

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Na PEFce to žije i v zákulisí. Nevejde se
nám zde úplně všechno, ale dáváme ti
sem seznam několika důležitých osob a
uskupení, které by tě mohly zajímat
 

 
Akademický senát fakulty je jedním z fa-
kultních orgánů. V současnosti je jeho
členy pět studentů. Senát se takto schází
zpravidla každý měsíc, přičemž schvaluje
různé záležitosti podle zákona (např.
podmínky přijetí ke studiu, výroční zprávu
fakulty a další) a diskutuje o současných
výzvách a problémech fakulty.
 
Studenti mohou kontaktovat některého ze
senátorů, sdělit mu jejich problém (čím
více lidí stejný problém má, tím lépe) a ten
může být na Senátu vznesen. Jména
současných senátorů najdeš na FB strán-
ce Studenti v senátu PEF.
 
STUDIJNÍ PORADCI
 
Pokud potřebuješ s něčím poradit, popř.
něco řešit, můžeš využít studijního
poradce Ivanu Páchovou. Studijní poradce
ti rád pomůže, nabídne řešení a zodpoví
jakékoliv otázky ohledně studia. Navíc má
velmi dobré kontakty a dokáže své sítě
rozhodit po úplně celé fakultě.
 
Obrovskou výhodou studijního poradce je,
že cokoliv, co řeší, je anonymizováno.
Výhodu to má v momentě, kdy tvůj
problém je větší a budeš si třeba chtít
stěžovat.
 

 
Pokud se stane, že nějakým způsobem
zhřešíš (třeba podvodem nebo odevzdá-
ním plagiátu), můžeš velmi reálně skončit
před disciplinární komisí.
 
Před komisí budeš obhajovat svoje činy a
na základě jejich vážnosti, tvé výpovědi a
rozhodnutí komise ti bude udělen příslušný
trest. Rozhodnutí se dozvíš hned po
projednání a pokud s trestem souhlasíš,
tak jej stvrdíš svým podpisem v příslušném
dokumentu.

Můžeš ji zkontaktovat osobně, na
Facebooku nebo e-mailem na:
poradci@pef.mendelu.cz.
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LABORATOŘ – SPATIAL HUB
 
Spatial Hub je místo, které slouží pro
práci na projektech z oblasti uživatelských
rozhraní. Vytváří se v něm mobilní
aplikace pro iOS i Android. Experimentuje
s virtuální i rozšířenou realitou a samo-
zřejmě řadou souvisejících technologií.
Spatial Hub prošel v letošním roce
kompletní rekonstrukcí, která navýšila
počet pracovních míst, pořídila se zcela
nová technika přímo pro laboratoř a po-
řídily desítky mobilních zařízení pro práci
studentů. Spatial Hub je jedním
kamínkem v mozaice laboratoří
 

 
Ústavu informatiky, které slouží pro práci
studentů na různých odborných pro-
jektech. Ať už jsou to semestrální práce,
bakalářské a diplomové práce, nebo
i výzkum v rámci doktorského studia.
Přístup do laboratoře tedy mohou dostat
všichni studenti aktivně řešící problém z
uvedených oblastí. Dalšími souvisejícími
laboratořemi jsou Síťová laboratoř,
Laboratoř inteligentních systémů a právě
dokončované Coworkingové centrum.

COWORKINGOVÉ CENTRUM
 
Coworkingové centrum je nově
připravovaná laboratoř, kde se mohou
setkávat studenti celé fakulty. Jeho
smyslem je poskytnout všem talen-
tovaným studentům, kteří se chtějí
vzdělávat nad rámec studia, prostor pro
klidnou práci a výměnu zkušeností.
Studentům pro prezentaci svých záměrů
Centrum nabízí 27" obrazovky s roz-
lišením 4K a napájením pro notebooky,
několik počítačů a velkoplošnou TV.
Součástí centra je také uzamykatelná

 
nabíjecí stanice pro laptopty a jiná mobilní
zařízení. Další vybavení je k dispozici pro
řešení specializovaných úloh v oblasti
internetu věcí, inteligentních domů,
mobilních robotů apod.
 
Kontaktní osoba:
 
Ing. David Procházka, Ph.D.
david.prochazka@mendelu.cz

LABORATOŘE NA PEFCE
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LABORATOŘ – SPATIAL HUB

COWORKINGOVÉ CENTRUM
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Laboratoř inteligentních systémů
(zkráceně LIS) je místo poskytující
zázemí pro studium oboru Automatizace
řízení a Informatika. Zdaleka neslouží
pouze pro výuku odborných předmětů
jako měřící a řídicí systémy či robotika.
Snažíme se, aby byla laboratoř využívána
studenty, kteří si chtějí rozšířit svoje
znalosti nad rámec základní výuky a od-
zkoušet si nové zajímavé věci. Společ-
ným jmenovatelem naší činnosti je
programování speciálního hardware, od
základních mikropočítačů jako je Arduino
či Raspberry PI, přes návrh senzorické
sítě či řízení pohonů nebo zpracování
obrazu z průmyslových kamer, až po
vývoj profesionálních aplikací běžících
v reálném čase. Začátkem roku jsme
například dokončili projekt autonomního
zalévání květiny na základě zjišťování
vlhkosti půdy a zjišťování úrovně
fotosyntézy pomocí NDVI indexu. Rozvrh
umístěný u vstupu do laboratoře není
vytištěný na papíře, ale  je zobrazen na 
e-Ink displeji, který znáte z čteček Kindle.
toto je výsledek práce v Laboratoři finteli-
gentních systémů. Jako příklad složitěj-
šího studentského projektu můžeme
uvést právě dokončenou manipulační
úlohu, ve které jsou objekty na dopravní-
kovém pásu rozpoznávány s využitím
zpracování obrazu a následně jsou
pomocí robotického ramene rozmisťo-
vány do cílových pozic.

 
Přes prázdniny k nám do laboratoře
přibyla spousta nového vybavení, jako
jsou kolaborativní robotická ramena,
hyperspektrální i 3D kamery, vybavení
pro řízení umělého osvětlení a mnohé
další. Tím se našemu týmu otevírají zcela
nové možnosti ve výuce, projektové
činnosti i výzkumu. Aktuálně například
začínáme řešit problematiku sklízení
zeleniny ve skleníku pomocí robotických
ramen. Pokud vás některé z uvedených
témat zaujalo, chtěli byste se přidat do
našeho týmu nebo se prostě jen chcete
dozvědět více, pak neváhejte a zastavte
se u nás v LIS (místnost Q11). Také nám
můžete napsat na:
team.aistorm@mendelu.cz.
 
Kontaktní osoba:
 
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
vit.ondrousek@mendelu.cz
 
Přesměrování na youtube video přes
QR kód níže:
 

LABORATOŘ INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ (LIS)
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JOB POLARIZATION
 
Možná jste si někdy kladli otázku, jakým
povoláním se jednou budete živit. Tento
kratičký text vám možná při rozhodování
trošku pomůže. Při rozhodování o tom, co
chcete dělat, hraje obvykle důležitou roli
udržitelnost daného povolání – to
znamená, že byste se rádi živili takovou
prací, která bude poptávaná ještě
dlouhou dobu a umožní vám obživu.
 
Každé povolání vyžaduje určitou míru
dovedností. Řídící pracovníci potřebují víc
dovedností než úředníci v bance a ti zase
potřebují víc dovedností jak úklidová
služba, která k vám domů jednou týdně
přichází na generální úklid. Dříve se
věřilo, že vaše úroveň dovedností určuje
schopnost uplatnit se na trhu práce.
Umíte toho víc? Tak budete víc
poptávaní, což se samozřejmě projeví 
i na vyšší mzdě. Nicméně, zkušenost
z trhů práce ve vyspělém světě během
posledních 20-30 let ukazuje něco jiného:
pokud seřadíte povolání podle poža-
dované úrovně dovedností k jejich
provádění od nejnižší úrovně dovedností
(low-skill) po nejvyšší (high-skill), zjistíte,
že poptávka po nejkvalifikovanějších 
a stejně tak po nejméně kvalifikovaných
pracovnících roste, zatímco poptávka po
středně kvalifikovaných (middle-skill)
pracovnících klesá.
 
To, co je zde popsáno, se nazývá
termínem „job polarization“. Pracovní
polarizace se neprojevuje jenom ve
změnách v počtu pracovníků v rámci
určitých pracovních míst, ale také na
jejich mzdách. To vede k tomu, že se
vyklízí střední třída ve prospěch
bohatších a chudších, což má přesahy do

 
společenského života a může vést
k různým sociálním problémům (nechcete
se rekvalifikovat – začnete dělat horší
práci a jste naštvaní – volíte anti-
systémové strany – nenávidíte všechny
okolo atd. Ale o tom až někdy jindy).
 
Co za tím stojí? Ukazuje se, že mizící
pracovní místa pro středně kvalifikované
pracovníky jsou často taková místa, která
lze nahradit algoritmem, robotem, nebo je
lze offshorovat do zahraničí do nějaké
low-cost země. Managera firmy zatím
algoritmus nenahradí, stejně tak robot
neuklidí celou domácnost (poznámka pro
některé „neuklízeče“: ne, vyluxovaná
podlaha není úklid celé domácnosti).
Manuální pracovníky ve fabrikách,
úředníky či administrativní pracovníky
však robot, či algoritmus nahradit můžou.
 
Polarizace se na pracovních trzích začala
vyskytovat téměř současně s boomem
nových technologií (zejména s rozvojem
ICT) v 80. a 90. letech. To by mohlo
zavánět panikou před technologickou
nezaměstnaností. Historie nás však učí,
že důsledky technologických revolucí jsou
větší blahobyt a větší zaměstnanost. 
A tak není nutné hned rozbíjet počítače,
stejně jako Luddité na počátku 19. století
ve Velké Británii rozbíjeli stroje, protože si
mysleli, že jim vezmou práci. Tyto
zkušenosti by pro nás měly být motivací
k tomu, abychom se vždy snažili získat co
nejvíc speciálních dovedností pro co
nejvyšší budoucí uplatnitelnost.
 

Radek Náplava
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PEFKA PŘEDSTAVUJE NOVÉ

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
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A kde si tyto předměty můžeš prohlédnout? Buď zde, a nebo osobně ve vitrínce na
děkanátu. V tomto novém provedení jde především o nové kloboučky, termo-hrnečky,
brýle, jelení lůj či pilník na nehty.
 
Tyto předměty se připojí již k stávajícím, jako jsou sluchátka, flashka nebo pefkařský
plecháček. Pokud se ti nějaký z předmětů líbí, tak neváhej navštívit PR oddělení na
děkanátu PEFky.

Nejsi pořád rozhodnutý, co by sis chtěl koupit a reprezentovat PEFku? Podívej se na
další stranu, kde máš jednotlivé předměty detailně popsané.



PEF KLOBOUK 
Snap-backům a podobným kšiltovkám odzvonilo.
Do módy se vrací stylové klobouky! Proto si pro
jeden takový můžeš přijít a být jeden z prvních v
nastávajícím trendu. Navíc o něj hrajeme v
soutěži.
  

MODROBÍLÉ BRÝLE #pefmendelu

 
 
A co takhle parádní doplněk ke klobouku? Tyto
modrobílé brýle, které ti skvěle padnou v každé
příležitosti, si můžeš buď zakoupit na PRku, nebo  
si o ně můžeš zasoutěžit na dalších stranách.

 

ZVÝRAZNOVACÍ LEPÍTKA

15

 
 

 

MODROBÍLÝ TERMO HRNÍČEK

 
Hodně lidem přijde líto vepisovat poznámky do
hodně drahých učebnic, jako třeba od Holmana.
Proto je super, že přišla tato krásná lepítka, kterými
můžeš duhově polepit Holmany dokonce dva. A
lepicí čtverečky můžeš využít i na piškvorky.

 
Ať jsi coffeeholic nebo teaholic, tento hrneček tě
udrží při vědomí na důležitých přednáškách, a bude
ti tvůj oblíbený nápoj poskytovat dostatečně horký
po dlouhou dobu.

 

BALZÁM NA RTY, PILNÍK, PROPISKY,

TUŽKY A MNOHEM VÍC

#soutěž

#s
ou
těž
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VÁŽNĚ NEJSOU VŠICHNI PROFESOŘI?
 
Titul, který člověk získal na akademické
půdě, je výsledkem práce, která není
snadná. Však i bakalář vyžaduje poměrně
velké úsilí!

 
Víme, že to dělá problém hodně lidem.
I my jsme si tou fází prošli. Proto jsme se
v redakci rozhodli, že ti dáme krátký
návod, jak oslovovat akademiky. Nenar-
veme sem všechny tituly na světě, ale
máš tady alespoň několik – těch, se
kterými se budeš potkávat nejčastěji.

 
Když má člověk jeden titul, není problém.
Ale pokud těch titulů je před jménem
vícero, tak se v tom člověk začíná ztrácet.
A co čert nechtěl, najednou se objevily
i tituly za jménem... kdo se v tom má
vyznat? Co ta písmenka znamenají?
Nemám radši všem říkat „pane učiteli"?

Titul

 

Bc.

Mgr.

Ing.

Ph.D.

Dr.

CSc.

RNDr.

PhDr.

doc.

prof.

 

 

bakalář/ka

magistr/a

inženýr/ka

doktor/ka

doktor/ka

kandidát/ka věd

doktor/ka přírodních věd

doktor/ka filosofie

docent/ka

profesor/ka

Jak oslovovat?

 

pane bakaláři/paní bakalářko

pane magistře/paní magistro

pane inženýre/paní inženýrko

pane doktore/paní doktorko

pane doktore/paní doktorko

pane doktore/paní doktorko

pane doktore/paní doktorko

pane doktore/paní doktorko

pane docente/paní docentko

pane profesore/paní profesorko

Kde se píše?

 

před jménem

před jménem

před jménem

za jménem

před jménem

za jménem

před jménem

před jménem

před jménem

před jménem

 
Pamatuj na to, že vždy se používá
oslovení pomocí nejvyššího dosaženého
titulu. V tabulce níže je máš přesně takhle
seřazené až po profesora, který je zde
nejvýš postavený. A opravdu se nejedná
o žádnou krátkodobou záležitost – je to
běh na dlouhou trať.

 
Teď by to chtělo udělat pár názorných
příkladů přímo z PEFky, že? Případná
shoda jmen se skutečnými osobami je
čistě náhodná.
 
Bc. Honza Novák – pane bakaláři 
 
Ing. Honza Novák – pane inženýre
 
Ing. Jana Nováková, Ph.D. – paní
doktorko
 
RNDr. Jana Nováková, Ph.D. – paní
doktorko
 
doc. Ing. Jana Nováková, Ph.D. – paní
docentko
 
prof. PhDr. Honza Novák, CSc. – pane
profesore
 
Tak to vidíš. Profesoři opravdu nejsou
všichni. Pro získání každého titulu je
třeba něco udělat a pro to, aby ti někdo
mohl říkat „profesor", musíš být navržen
vědeckou radou a jmenován samotným
prezidentem republiky. Teď už pro tebe
tituly nemusí být strašákem!
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NAZAPOMEŇ NA ODPADY!
 
Pokud nejsi občanem ČR, ale jiného
členského státu EU, nebo mimo EU, máš
povinnost v Brně platit za odpady. Dopo-
ručujeme ti, aby ses na poplatky za
odpady nevykašlal, jelikož je tvou povin-
ností se nahlásit a jednou ročně zaplatit
vyměřenou částku. Tato povinnost se
nevztahuje na studenty, kteří bydlí na
kolejích. Poplatek za odpady je už
zahrnutý v ceně ubytovacího poplatku.
 
Jestli se tě tenhle poplatek týká, tak
neměj strach. Není to tak složité, jak se
může na první pohled zdát. Ale pro jistotu
jsme pro tebe sepsali několik tipů, jak ti
tuhle situaci ulehčit.
 
Možnost 1
 
Osobně se dostav na pobočku Magistrátu
města Brna, kterou najdeš na Šumavské
34, budova C. Tam jdi na 3. podlaží v
úředních hodinách: 
 

 
Nejbližší zastávka je Klusáčková, na
kterou se dostaneš šalinou 12 z Hlavního
nádraží, nebo trolejbusem 34 a 36 z
České.
 
Možnost 2
 
Jednoduchší možnost je přihlášení se na
stránky Brno iD, kde v sekci odpady
vyplníš „Formulář pro přihlášení cizince
pobývajícího v Brně k poplatku za odpad".
V tomhle formuláři je potřeba vyplnit
osobní údaje a datum počátku platební
povinnosti. Co vlastně znamená datum,
kdy jsi do Brna přišel.

 
K oběma možnostem, ale kolují fámy...
 
Jednou z nich, že se poplatky platí jen tři
roky zpětně. Pravdou ale je, že se
poplatky za odpad vymáhají až 20 let
zpětne.
 
Po absolvování zahraniční mobility se ti
může roční poplatek za odpady snížit, ale
musíš doložit potvrzení o absolvování
zahraniční mobility. Stačí ti zajít na
zahraniční oddělení, kde ti toto potvrzení
vystaví. Potvrzení je zapotřebí zanést
osobně na dříve zmiňovanou pobočku,
nebo ho naskenovat a zaslat na adresu:
odpady@brno.cz spolu s tvými kontakt-
ními údaji.
 
Na mail ti pak přijde výměr částky spolu s
číslem účtu a variabilním symbolem (co
bude tvé rodní číslo) a stačí už jen tuhle
částku zaplatit.
 
Zaplatit poplatek na rok 2020 máš čas do
31. 5. 2020. Sice máš ještě čas, ale
nezapomínej na to, že výuková část
akademického roku začala už v záři,
proto dlouho neotálej a vyřeš si vše, co je
potřeba hned na začátku, abys nemusel
řešit veci v tu nejnevhodnější chvíli.

www.brno.cz/odpady,
email: odpady@brno.cz.

 
Více informací najdeš na:

 

Odkaz na stáhnutí formuláře

PO-ST: od 8:00 do 17:00
PÁ:  od 8:00 do 12:00.



ENGLISH COLUMN

18

NEXT STOP 

 
It is safe to say that for most of us, if not
for all of us, is taking a trip to outer space
just part of sci-fi movie, but soon it could
be a viable holiday destination.

SPACE TOURISM

 
There are several types of traveling into
space for recreational purposes, including
orbital, suborbital and lunar space
tourism. To date only orbital space
tourism was performed and the first
paying “space tourists” were taken into
space throughout the early 2000s by the
Russian Space Agency. First one being
an American businessman Dennis Tito,
who spent 20 million USD (459.2 million
CZK) for almost eight days with the crew
orbiting Earth 128 times in 2001. During
the next 8 years, six other space tourists
followed him. Unfortunately, the program
was canceled in 2010 when the end of
NASA's Space Shuttle program meant the
US agency needed seats aboard Russian
flights to send its astronauts to the
International Space Station.
 
As of today, number of companies are
offering to take tourists on a trip to space.
The most well-known are Virgin Galactic
founded by Richard Branson, Elon Musk's
SpaceX and Blue Origin started by Jeff
Bezos, founder of Amazon. The
difference between the Russian Space
Agency and these companies is that while
the Russian Space Agency let people join
flights that were already planned, the
private companies mentioned above are
set up with the sole purpose of taking
people into space.

 
To become a space tourist you don't need
any scientific qualifications. All you need
to do is to undergo fitness tests and
training ahead of your flight and of
course, pay for the ticket. Unfortunately,
the ticket for commercial space travel
won't be cheap. Virgin Galactic is now
selling their tickets for approximately
250,000 USD (5.74 million CZK).
 
Nevertheless, if you fancy a holiday that's
out of this world, it might be closer than
you think. SpaceX originally announced
that they would fly two tourists around the
moon in 2018. Unfortunately, this flight
has since been delayed to some indefinite
date in the future. But at the beginning of
June 2019, NASA announced that the
organization aims to start allowing private
astronauts to go on the International
Space Station starting in 2020, for an
estimated price of 58 million USD 
(1.3 billion CZK).
 
Although visiting the space sounds
intriguing, according to the Pew Research
Center survey in 2018, 58 percent of
surveyed U.S. adults have no interest in
traveling by spacecraft someday. Mostly
due to expensive costs, health worries
and general fear. What about you? Would
you be eager to visit space or would you
rather stay on Earth and discover its
wonders?

OUTER SPACE 



Vocabulary

Simply put missing words
in the crossword puzzle.
The words can be found

in the vocabulary section.
 

Good luck!
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WANT TO SEE HOW THE SPACE TOURISM WORKS?

SCAN THE QR CODES BELLOW.

aboard /əb̍ɔːrd/
sole /soʊl/

ahead /əh̍ed/
allow /əl̍aʊ/
join /dʒɔɪn/

undergo /ˌʌn.dɚɡ̍oʊ/
estimate /e̍s.tə.meɪt/

eager /i̍ː.ɡɚ/

možnost
vynález
posedlost
nepředvídatelný
předpoklad
podstoupit
odhadnout
dychtivost, dychtivý

mention /m̍en.ʃən
private /p̍raɪ.vət/

unfortunately /ʌnf̍ɔːr.tʃən.ət.li/
crew /kruː/

let /let/
worry /w̍ɝː.i/

announce /ən̍aʊns/
purpose /p̍ɝː.pəs//

možnost
vynález
posedlost
nepředvídatelný
předpoklad
starat se, zhoršit se
ohlásit
účel

 

Virgin Galactic
 

SpaceX
 

Blue Origin
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STATISTIKY ZAHRANIČNÍCH MOBILIT
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Vývoj přijíždějících studentů
v akademickém roce.
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75 
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0 

Vývoj vyjíždějících studentů
v akademickém roce.

Země, odkud přichází studenti, kteří na PEFce studují obor v AJ.

Španělsko Nejoblíbenější státy

studentů PEFky k

vycestování na Erasmus+

pro rok 19/20.

Finsko
Portugalsko
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Říjnový stav evropských zemí, odkud přijíždějí studenti na

výměnný pobyt na PEFku v roce 19/20.

723
počet nově
zapsaných

studentů na Bc.

259
počet nově
zapsaných

studentů na Ing.

345
počet absolventů
v akademickém roce

18/19 na Bc.

308
počet absolventů
v akademickém roce

18/19 na Ing.

A NA ZÁVĚR NĚKOLIK ČÍSEL...

Nejvíce do zahraničí
v roce 18/19 pracovně

vyjely následující ústavy:

48×

37×

33×

Ústav informatiky

Ústav financí

Ústav práva

a humanitních věd



RUBRIKA STUDENTŮ
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Na přelomu července a srpna se
v Západní Virginii v USA konalo Celosvě-
tové Jamboree, což je setkání skautů 
a skautek ze všech koutů světa. Koná se
jednou za čtyři roky a letos se ho
zúčastnilo přes 42 tisíc lidí z více než 150
zemí. Samozřejmě ani Česká republika
u toho nemohla chybět a letos na
Jamboree vyslala rekordních 500 lidí.

CELOSVĚTOVÉ JAMBOREE

 
Na Jamboree můžete vyrazit v jakémkoliv
věku. Pokud by vám bylo 14 až 17 let,
můžete se akce zúčastnit jako účastníci,
pro které je akce přímo určena. Jinak se
musíte jako dospělí zařadit mezi
International Service Team, který akci
personálně zajišťuje a pomáhá ji reali-
zovat. Účastníci letos měli možnost vyz-
koušet mnoho zajímavého z připra-
veného programu. Jedním z nich byly tzv.
Expo stany, kde si každá země připravila
vlastní stánek, ve kterém představila svou
zemi, kulturu a obyčeje. Někdy jste si
mohli i něco vyrobit, nebo se něco
zajímavého dozvědět. Například u Fili-
pínců jste si mohli nechat udělat tetování
henou, v Mexiku byla možnost udělat si
fotku ve fotokoutku se sombrérem a pon-
čem a v Čechách jste se mohli kouknout
na Krtečka, ozkoušet podsadový stan,
který máme jako jediní na světě, mohli
jste zkusit vyndat Ježka z klece a spousty
dalšího. Obejít všechny stánky zabere
většinou jeden celý den. Dále jste mohli
poctít svou návštěvou Global Deve-
lopment Village, kde jste se také
v různých stáncích mohli dozvědět
zajímavé informace ohledně udržitelnosti 

 
planety, ekologie a různých vynálezech
dnešní doby. Nechyběli ani velmi oblí-
bené Food houses, kde byla možnost
ochutnat typická jídla různých zemí světa.
Většinou se tam na všechny ty dobroty
stály ohromné fronty. Mezi jedny z pos-
ledních typických programů Jamboree
patřily stánky Faiths and Believes, kde
jste měli možnost se seznámit se všemi
vírami a náboženstvími světa a mohli jste
se tak zúčastnit různých bohoslužeb,
napsat své jméno v jidiš a nebo si přečíst
Korán a porovnat jej vedle s Biblí.
 
Závěrem nechyběly ani impozantní cere-
moniály! Při Zahajovacím ceremoniálu
jsme viděli naprosto geniální „ohňostroj",
který místo světlic byl realizován pros-
třednictvím dronů, což bylo něco naprosto
nevídaného, jelikož kromě normálního 2D
to zvládlo i 3D obraz. Na Závěrečném
ceremoniálu už byly normální ohňostroje
zkombinované s laserovou show, která
byla také naprosto velkolepá a uchva-
cující. Prostě zcela typická na Ameriku 
a na jejich kulturu, kde je všechno
obrovské a v trochu větším stylu.
 
Dále jste se mohli zúčastnit ještě spousty
dalších programů, ale nyní bych vám ráda
něco pověděla i ze strany dospělých
účastníků na Jamboree. Jako dospělý
účastník máte dvě možnosti rolí, které
můžete zastávat. Buď můžete dělat
vedoucího u dětí, nebo se můžete zapojit
do mezinárodního servis týmu. Před akcí
si vyberete práci, kterou budete na akci
vykonávat. Já osobně jsem pracovala 



Příjmení:

Jméno:

ID v UISu:

Kontaktní mail:
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v Lost and Founds, kde jsme se starali
o hromadu ztracených věcí. V práci jsem
byla společně s dvouma Američanama,
Italkou, holkama z Peru, Bolívie a Švéd-
ska a s klukama z Dánska, Norska,
Malajsie, Portugalska a Mexika. Byli jsme
naprosto úžasná parta. Jazyková bariéra
nám nedělala problém, protože všichni
jsme v jisté míře uměli anglicky tak, aby-
chom se domluvili. Dělali jsme společně
ve volném času taky hodně kravin. Jed-
nou jsme třeba před naším stánkem L&F
viděli houf reportérů, tak jsme se šli
podívat, kdo to je a on tam byl zrovna
americký astronaut Mike Fossum. Tak
jsme si řekli, že když už tam jsme, tak si
s ním dáme fotku a mě napadlo si s ním 
i vyměnit šátek, jelikož to byl také shodou
okolností skaut. Byl z výměny naprosto
nadšený, reportéři nás fotili a bylo z toho
následně i docela „haló". Mike si mě ten
den ještě vystalkoval na Facebooku,
přidal si mě do přátel a na můj osobní
profil mi napsal velmi hezký post. To jsem

To jsem tedy nečekala a přijde mi to
naprosto úžasné, jak většinou právě tyto
spontánní nápady jsou těmi nejlepšími.
 
Dále byla taky na Jamboree možnost
potkat vnuka zakladatele skautingu
Michaela Baden-Powella a hodit si s ním
třeba selfie. Je to starší pán kolem
osmdesáti let, který, ač jeho děda byl
Angličan, žije v Austrálii. Také tam byl
Bear Grylls, který je možná pro širší
veřejnost více známou osobností.
 
Jamboree tedy bylo plné příležitostí pro
seznámení se s velmi zajímavými lidmi 
a místem, kde jste mohli zažít mnoho
skvělého a nezapomenutelného. Další
Celosvětové Jamboree se bude konat za
čtyři roky v Jižní Koreji, tak uvidíme, co
nás bude čekat tam.

Vendula Urbanová



POJĎ S NÁMI OBJEVOVAT PEFKU,

ZAPOJ SE DO SOUTĚŽE A VYHRAJ
 
Je tu začátek dalšího akademického roku a spolu s
ním přicházejí naše soutěže, ve kterých můžeš
vyhrát parádní propagační předměty naší fakulty.
 
V tomhle díle budeme soutěžit o tři promo sady,
které se skládají z brýlí, klobouku a tužky. Tak
neváhej a pojď s námi prozkoumávat zákoutí PEFky.
  

A jak můžeš vyhrát?
 
Stačí správně zodpovědět otázky níže o PEFce. Po
vyplnění nezapomeň vypsat identifikační údaje na
druhé straně hrací karty, odstřihni ji a zanes na PR
oddělení Dominice Králikové.
 
Ale pozor! Čas máš pouze do 22. listopadu 11:00.
Samotné slosování bude probíhat na PR oddělení
ve středu 27. listopadu v 8:45.
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Soutěžní otázky:

 Kolik schodů tě čeká od garáží (patro -2) až do pátého patra?1.

2. V jakém roce získala budova Q ocenění jako stavba roku ČR?

3. Kolik počítačů je pro studenty dostupných v počítačové studovně budovy Q?

4. V jaké učebně se nachází eye-trackingová laboratoř pro snímaní pohybu očí?

5. Kolik let bude slavit Provozně ekonomická fakulta v roce 2024?



Ples „Mendelovo dědictví“: Spojme

se pro dobrou věc
 
Naše univerzita letos slaví 100 let. Jednou z akcí v rámci oslav je Benefiční ples studentů
Mendelovy univerzity. Koná se 4. prosince 2019 v Bobycentru a má tématiku
„Mendelovo dědictví“. Je pro univerzitu skutečně cenným narozeninovým darem, neboť
propojuje akademiky, studenty, absolventy, partnery a přátele univerzity a iniciuje
vzájemnou spolupráci napříč všemi fakultami. Jedinečnost tohoto plesu spočívá také
v jeho benefičním významu. Více nám řekne Vojta Širůček, předseda spolku Studenti
MENDELU, pod jehož záštitou celý ples vzniká.
 

Ahoj Vojto, spolek Studenti MENDELU

je mezi spolky nováčkem, mohl bys

nám jej krátce představit?

 
Na Mendelově univerzitě fungují spolky
jednotlivých fakult, ale chybělo zde nějaké
jejich propojení. Aby to nebylo jen o in-
dividualitě, ale také o integritě univerzity
jako celku. Proto jsme tu my, Studenti
MENDELU, abychom navazovali spolu-
práci mezi jednotlivými spolky a společně
tvořili skvělé celouniverzitní akce. Fungu-
jeme teprve od začátku roku 2019 a ples
je vlastně naším prvním větším počinem.
Zapojené jsou spolky: SU PEF, USAF,
AU FRRMS, SPLDF a aktivní studenti ze
Zahradnické fakulty. Můžete nás sle-
dovat na Facebooku Studenti MENDELU.
 

Jak vlastně vůbec vznikla myšlenka

uspořádat tento ples?

 
Celouniverzitní ples je něco, co nám
v současnosti v porovnání s ostatními
univerzitami v Brně chybělo. Nápad, že
bude ples benefiční, volně navazuje na
tradici akce „Zelená pomáhá“, kdy lidé
z naší univerzity mohli pomoci někomu
potřebnému. Tentokrát budeme pomáhat
Domácímu hospicu sv. Lucie,

 
věnujeme jim výtěžek z plesové tomboly
a finanční podpora se dá zasílat také na
transparentní účet. Je to podle mě skvělé
spojení, užijete si ples a zároveň
pomůžete dobré věci.
 

Na co se mohou návštěvníci plesu

těšit?

 
Je toho spoustu, chystáme opravdu
bohatý program. Hned na začátku
dostanou welcome drink v podobě sektu
speciálně vyrobeného pro tuto událost.
Budeme mít dvě stage nabité muzikou,
tombolu, výborný street food catering či
taneční workshop. Aktuálně nacvičujeme
předtančení a chystáme další překvapení.
Samozřejmě nebude ani chybět pořádná
afterparty. Tak si rezervujte 4. prosince
ve vašich diářích, bude to velké!
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Výročí Sametové revoluce a uzavření
českých vysokých škol nacisty si brněnští
studenti připomenou v neděli 17. listopadu
na náměstí Svobody. Kulturní festival s
názvem Brněnský sedmnáctý připravují
studenti šesti brněnských vysokých škol,
které spojuje platforma nesoucí název
festivalu.
 
Největší brněnské náměstí zaplní boha-
tým vzpomínkovým programem, který
bude zahrnovat projevy řečníků a rektorů
brněnských vysokých škol i hudebních
vystoupení písničkářů a kapel. Těšit se
návštěvníci mohou na skupiny Good
Times Only, Cold Cold Nights, Martu
Töpferovou & Milokraj nebo jihočeské
Vees. Po vystoupení na Koncertu pro
budoucnost dorazí do Brna také Circus
Brothers, kteří přijdou na řadu ve
večerních hodinách.

Brněnští studenti oslaví třicet let

svobody
 
Mimo hlavní stage se návštěvníci setkají
se zástupci neziskových organizací, které
se podílí na budování aktivní občanské
společnosti. Navštívit mohou také univer-
zitní zónu, kde se setkají s představiteli
brněnských vysokých škol, a chybět
nebude ani food zóna. Specialitou bude
živá tvorba graffiti přímo na náměstí nebo
představení tří slamerů, jejichž slam
poetry show budete moci sledovat na
vedlejší stage v pasáži Alfa.
 
Po slavnostních projevech, kterými vzpo-
mínkový program vyvrcholí, vyrazí z ná-
městí Svobody lampionový průvod
organizovaný Nadačním fondem studentů
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Trasa povede po významných místech
spojených s listopadovými událostmi a
putování účastníci zakončí až na Kraví
hoře.
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Brněnského sedmnáctého, Stanislav
Čaban, student Janáčkovy akademie
múzických umění. „Demokracii máme v
naší republice už třicet let. Kdy jindy
ukázat, že nám na historii záleží a není
nám lhostejná, než právě teď? Je nám
velkou ctí být součástí tak významného
okamžiku,“ doplňuje jedna z organizátorek
akce, studentka Mendelovy univerzity
Lenka Kuchyňková. Kromě studentů
JAMU a MENDELU se na festivalu podílí
též studenti Masarykovy univerzity,
Vysokého učení technického, Veterinární
a farmaceutické univerzity a Univerzity
Obrany.

Brněnský sedmnáctý vznikl v roce 2017,
od té doby se však výrazně vyvinul. Z
krátké odpolední pietní akce se postupem
času stal kulturní festival, který kráčí ve
šlépějích předchozích ročníků a dál šíří
ideje, na kterých byl postaven. Letošní
ročník si dává za cíl připomínat události
let 1989 a 1939, podporovat rozvoj
občanské společnosti a zejména aktivity
studentů v této oblasti, a oslavovat
svobodu a demokracii, kterou naše země
díky listopadu 1989 nabyla.
 
„Vážíme si našich předchůdců, jejich obětí
a úspěchů a cítíme povinnost si jejich činy
připomínat,“ popisuje hlavní koordinátor 
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Rozjeď svou kariéru na Veletrhu

JobChallenge
 
Hledáte stáž, poloviční úvazek nebo už
se poohlížíte po HPP? Nespokojte se jen
s inzeráty a mějte jistotu, že vybraná
firma je pro vás ta pravá. Přijďte 20.
listopadu na Veletrh JobChallenge a
seznamte se s více než 120 vystavovateli
z českých i mezinárodních firem. A třeba
budete odcházet s pracovní nabídkou v
kapse.
 
Ať už aktivně hledáte ideálního zaměs-
tnavatele, nebo se zatím jen porozhlížíte
po možnostech, vyplatí se přijít a udělat si
vlastní průzkum trhu. Ověříte si uplatni-
telnost ve svém oboru a zjistíte, jakou
konkrétní pozici můžete získat i co přesně
obnáší. Taky odhalíte, jestli je firma
naživo opravdu taková, jak se prezentuje
na internetu. Navíc můžete porovnat více
zaměstnavatelů mezi sebou a ujasnit si,
který vám nejvíce vyhovuje.
 
Velkou výhodou je, že je veletrh určený
pouze pro studenty a absolventy VŠ.
Toho jsou si vědomy i společnosti, které
tam potkáte. Díky tomu máte jistotu, že
po vás nebudou požadovat 10leté zku-
šenosti. Výběr budete mít opravdu
rozmanitý. Práci i stáže vám nabídnou
společnosti z 15 různých oborů, např.
ekonomiky, bankovnictví, marketingu,
administrativy, IT, ale i techniky nebo
zemědělství.
 
A protože veletrh není jen o hledání
práce, je pro vás připravené široké
množství doprovodných aktivit na stán-
cích. Společnost Honeywell vám ukáže

 
technologie pro piloty, u KPMG si užijete
masáž, na stánku České televize si
vyzkoušíte hlásit předpověď počasí a u
Equa bank pro vás mají přichystaný test
osobnosti. Zúčastnit se můžete i TALK
shows a rozvojových workshopů.

 
Rádi byste domů odcházeli nejen s vizit-
kami v kapse, ale také s hodnotnými
cenami? Zkuste své štěstí ve veletržní
soutěži. Udělejte si doma místo na nové
Apple Watch Series 4, foťák Instax mini,
Go-pro, smart hodinky od Garmin
Vívoactive 3 nebo další ceny.
 
Pokud nechcete čekat až do 20. listopadu
a hledáte práci nebo stáž už teď, tak se
zdarma registrujte na www.jobch.cz a
nahrajte na web svůj životopis. Tím
zvýšíte svou šanci na úspěch. A jaké
společnosti na veletrhu potkáte? Tak
třeba Notino, Home Credit, innogy,
Českou televizi, Bosch, Dell a další. Tak
se zastavte i vy!
 
KDY: 20. listopadu 2019
KDE: BVV, pavilon A1
Nezapomeňte se zdarma registrovat na:
www.jobch.cz

Veletrh JobChallenge
pořádají pro studenty a

absolventy VŠ Mendelova
univerzita, Masarykova
univerzita a VUT v Brně.
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Protože je pro univerzity důležité, aby si
jejich studenti a absolventi našli kvalitní
uplatnění. Ze začátku veletrh pořádala
pouze Masarykova univerzita, ale v roce
2011 se k ní přidala i Mendelova univer-
zita a VUT v Brně. Díky tomuto spojení
dokážeme na výstavní plochu dostat
mezinárodní společnosti a topky v oboru.

Proč vlastně vznikl JobChallenge?

 
Že má veletrh smysl i pro studenty
dokazuje rostoucí návštěvnost. Předloni
jsme se museli stěhovat do větších
prostor na brněnské výstaviště. V té době
nás navštívilo 2 500 studentů, loni přišlo
přes 2 700. Když se nad tím zamyslíte,
tak JobChallenge je nejrychlejší cesta, jak
se dozvědět více o firmě, která vás
zajímá. Na internetu není vše a konkrét-
nější info získáte až na pohovoru, takže
musíte nachystat životopis, motivační
dopis a modlit se, aby vás tam vůbec
pozvali. Ale na JobChallenge si na
jednom místě během jednoho dne
všechno zjistíte u více než 120 firem.
 
Takhle rostoucí počet studentů musí
něco naznačovat. Jak si třeba stojí
studenti na trhu práce?

o studenty bezesporu je. Pro zaměstna-
vatele představují mladou krev plnou
nápadů s chutí něco měnit a posouvat
dál. Naše statistiky ukazují, že oproti
minulému ročníku se o 13 % zvýšil počet
lidí, kteří si vyloženě přišli na náš veletrh
hledat práci nebo stáž. To ale vůbec
nemusí souviset se situací na trhu, může
to znamenat, že začali hledat i jinde,
nežjen na internetu. Zajímavá jsou
kritéria, podle kterých si studenti vybírají
zaměstnavatele. Podle průzkumu Top
Zaměstnavatel 2019, kterého se zúčas-
tnilo více než 11 000 studentů, vyplynulo,
že finanční ohodnocení je až na čtvrtém
místě. Důležitější je pro studenty, aby
nastoupili do přátel-ského prostředí, měli
možnost placeného firemního vzdělávání
a byli ve firmě, která je společensky
odpovědná.
 

 
Nic se neplatí, vše je zdarma. Můžeš
projít všechny stánky, zeptat se na mo-
žnosti do budoucna nebo si rovnou
domluvit stáž. Pokud zrovna nehledáš
práci, klidně přijď s životopisem do Pora-
denského HUBu, kde ti ho pomůžou
odborníci do budoucna vylepšit.

Dejme tomu, že jsem student, který se

právě o JobChallenge dozvěděl a chtěl

bych akci navštívit. Co na akci můžu

čekat? Co za ni zaplatím?

 
Přínosné jsou i TALK shows se zaměs-
tnavateli. Než jsme je začali dělat, tak
jsme se ptali studentů, na co by se chtěli
zeptat zaměstnavatelů. TALK shows jsme
připravili tak, aby se moderátor přesně na
tyto otázky zeptal, a to před živým
publikem. Pokud na ně půjdeš, dozvíš se
třeba, jaké jsou nástupní mzdy, jak
probíhá výběrové řízení nebo jak bude
vypadat první měsíc v práci.

Rozhovor s absolventkou PEF a členkou

organizátorského týmu Veletrhu

JobChallenge Andreou Soukupovou

 
o studenty bezesporu je. Pro zaměstna-
vatele představují mladou krev plnou
nápadů s chutí něco měnit a posouvat
dál. Naše statistiky ukazují, že oproti
minulému ročníku se o 13 % zvýšil počet
lidí, kteří si vyloženě přišli na náš veletrh
hledat práci nebo stáž. To ale vůbec
nemusí souviset se situací na trhu, může
to znamenat, že začali hledat i jinde, než
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Na základě statistik, které máme, zhruba
poptávka odpovídá nabídce. My tyto
informace navíc bereme v potaz a ten ná-
sledující rok se snažíme zaměstnavatele
dorovnat tak, aby se na veletrhu potkávali
lidé, kteří o sebe mají zájem.
 

To vypadá na dost velkou akci. Co

můžu udělat pro to, abych z ní vytěžil

úplné maximum?

 
Doporučujeme se registrovat na náš web,
kde už jako dárek dostaneš online kurz,
který připravili profesionálové z oboru
personalistiky. A právě v něm se nejlépe
dozvíš, jak se na veletrh připravit. Najdeš
tam třeba tipy, jak připravit životopis a
taky je tam přehled otázek, na které se
můžeš zaměstnavatelů zeptat. Když jde
člověk na veletrh poprvé, tak občas neví,
jak zahájit konverzaci nebo které otázky
položit.

program. Vezmi s sebou životopis nebo si
vytiskni kartičky se svým kontaktem,
kdyby se s tebou zaměstnavatelé chtěli
spojit. Životopis samozřejmě můžeš
nahrát i na náš web, kde si jej můžou
procházet zaměstnavatelé ještě před
veletrhem a rovnou tě kontaktovat.
 

ty, kteří se zaměřují na informační techno-
logie, techniku, ekonomiku, obchod nebo
administrativu. Studenti zase nejvíce
požadovali práci nebo stáž v obchodu,
marketingu, administrativě, ekonomii a
obecně informatice.
 

A o jaké obory je teď největší zájem?

JobChallenge je evidentně akce pro

PEFkaře jako dělaná. Mockrát ti děkuji

za rozhovor! Je něco, co bys jako

absolventka PEFky chtěla svým

mladším kolegům vzkázat?

 
Aby využívali všechny možnosti, které jim
fakulta i univerzita nabízejí, protože jich je
široké spektrum. Ať už to je vycestování
do zahraničí, kariérní dny, přístup k vě-
deckým databázím nebo třeba softwa-
rové licence zdarma. Zaměřila bych se
nejen na párty a zábavu, ale také na
budoucnost. Protože pokud po pěti letech
vyjdou bez zkušeností, budou to mít
těžký. Takže je dobrý najít rovnováhu. A
my vám s tím můžeme pomoct. Tak určitě
dorazte na JobChallenge!

 
Zaměstnavatelé na veletrhu JobCha-
llenge hledali minulý rok studenty, studen-

 
Pokud chceš z veletrhu vytěžit maximum,
tak si předem projdi seznam vystavo-
vatelů, vytipuj si stánky, které chceš
navštívit a přihlas se na doprovodný
 

Odpočinout si můžeš v chill-out zóně a
potom se pustit do veletržní soutěže o
super ceny, které mají hodnotu několik
tisíc korun. Doporučuju taky navštívit
workshopy – dozvíš se třeba, jak si před
výběrkem vyladit profily na sociálních
sítích, co se té veřejné stránky týče, nebo
jak se bránit proti počítačovým virům.
 

30



31

CO NA TEBE CHYSTÁ PR ODDĚLENÍ?
 
Na PEFce to žije. Není to jen o studiu. PR
oddělení naší fakulty pravidelně přichází s
různými akcemi!
 
Na co se tedy můžeš v tomto semestru
těšit? Možná Tě zaujmou přednášky s
experty z praxe, které se sice můžou
konat v rámci předmětů, které nemusíš
zrovna studovat, ale to neznamená, že se
jich nemůžeš zúčastnit. Stačí se
rozhlédnout kolem sebe… informační
plakáty najdeš vylepené po fakultě a na
Facebooku.

 
Ale těšit se můžeš i na zábavu v podobě,
Vánoční besídky, Letního pikniku… a
dalších překvapení.
 
Koukni níže, kde jsme si pro tebe
připravili přehlídku momentek z minulého
akademického roku. Letos můžeš být
součástí i Ty!



NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
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Více informací o SU PEF akcích se dozvíš přes QR kód.
Stačí ho jenom oskenovat a vše potřebné se dozvíš během
pár sekund.
 

 
Nastal čas. Masarykova a Mendelova univerzita se spolu
utkají ve vzájemném hokejovém zápase! Že ještě nemáš
lístky? Tak to rychle načti QR kód a na události si jej kup.
Vidíme se na pochodu v 17:00 na Svoboďáku! A pokud
nebudeš stíhat, tak zápas začíná v 19:00 v DRFG aréně.
 

7. listopadu – Souboj univerzit: Masarykova vs.

Mendelova

 
Po velkém úspěchu prvního promítání Tě spolek SU PEF
zve na promítání filmu Sázka na nejistotu v učebně Q02 od
18:00. Filmu bude předcházet krátká přednáška o hlavním
tématu filmu – hypoteční krizi z roku 2007 od Mgr. Petra
Strejčka, Ph.D., MBA. Na místě si budeš moct koupit i
nějaké občerstvení. Vidíme se!

12. listopadu – Filmový klub SU PEF MENDELU

uvádí: Sázka na nejistotu!

 
Představujeme Ti historicky první benefiční ples studentů
MENDELU. Výtěž z plesu půjde na dobrou věc a ty se u
toho můžeš dobře pobavit a potkat lidi z celé univerzity.
Vezmi své kamarády, otevři QR kód, nakup lístky a staň se
součástí historie.

4. prosince – Benefiční ples studentů
Mendelovy univerzity v Brně



Dočetl jsi PEF Times až sem?
Děkujeme!

 
Nyní tě prosíme, abys

jej vrátil do studovny, kde si
ho mohou přečíst další

studenti!

Už víš, co děláme. Zaujalo
tě to a chceš nám pomoct?
Tak neváhej a napiš nám

něco o sobě na
peftimes@gmail.com!

Chceš vyhrát PEFkařskou
sadu, ale otázky už někdo

před tebou vyřešil?
Tak si počkej na PEF Times

v elektronické podobě,
vytiskni si hru a vyhraj! 



7. listopadu 2019
Hokejový souboj univerzit
 

20. listopadu 2019
Turnaj ve fotbálku SU PEF

MENDELU
 

7. listopadu 2019
Grow with Google Day 2 l Ako na

performance marketing
 

4. prosince 2019
Dobrotrh MENDELU 2019

 

4. prosince 2019
Benefiční ples studentů
Mendelovy univerzity v Brně
 

11. listopadu
Závěrečná volba specializace 

 

12. listopadu 2019
Filmový klub SU PEF:
Sázka na nejistotu
 

28. listopadu 2019
Celodenní děkanské volno

spojené s konferencí PEFnet
 

20. listopadu 2019
Veletrh JobChallenge
 


